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Oktoobris 2019 tuleb
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Pille Tsopp-Pagan - üleeuroopalise organisatsiooni
WAVE Network juhiks
Tulemas on CSW63
EUROOPA KOMISJON
NAISTEVASTASE
VÄGIVALLA VASTU
MUUDAME MAAILMA

Oleme oma infokirja pikalt oodanud. Mitte sellepärast, et vahepeal
midagi teatada poleks, vaid kogu aeg on toimunud midagi, millele
reageerida, ette valmistada või aru anda.
Tugikeskuse töö on olnud samamoodi väga tihe. 2018. aastal töötasime
oma tiimiga 282 naise ja 283 lapse heaks. Põlvas oli see arv 49.
Meie pilootharjutus Jõgeval osutus lühikeseks, kuna järgnevaks
perioodiks (2019-2021) me tegevuslepingut ei saanud. Korraks see ju
kurvastab, aga kui riik hindab ühtmoodi stabiilsust ja arengut
sisaldavaid lähenemisi mitte, polegi midagi teha. Tartus ja Põlvas me
tööpuuduse üle ei kurda, seega meie kandis olevad abivajajad on igal
juhul teenindatud.
Teha on palju. Ühed projektid lõppevad ja teised algavad,
vahepealsetega toimetame niikuinii. Edukalt on lõpetatud WHOSEFVA
projekt, mille sisuks on eakatevastase vägivalla teadvustamine ja
nendega töötavate spetsialistide jaoks koolitusmaterjali koostamine. Ja
aasta toimetatud projektiga TISOVA, kogukonna õpetamine eakate
vägivallaohvrite märkamiseks ja toetamiseks. Nende projektide tegevust
läheme me 11. märtsil ka New Yorgis toimuvale ÜRO Naiste Staatuse
Komisjoni paralleelüritusele tutvustama.
WAVE Network 25 ja Eesti Vabariik 101
7.-9. oktoobril 2019 toimub Tallinnas rahvusvahelise organisatsiooni
Euroopa Naised Vägivalla Vastu võrgustiku (WAVE Network, Women
Against Violence Europe) 21. konverents. Sellega tähistame nii WAVE
kahekümne viiendat kui ka Eesti saja esimest sünnipäeva. Anname
teada, kui esinejad ja asukoht on teada. Oleme ärevil ja korraldamiseks
valmis!
Pille Tsopp-Pagan
NTTK juhataja

Jõustava enesekaitse kursused
NAISTEPÄEV JA NÖFF
2019
SUMMARIES

VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

Üleeuroopalise organisatsiooni president on Eestist
14. jaanuaril 2019 toimus Viinis Euroopa Naised Vägivalla Vastu
võrgustiku (WAVE Network) oktoobris 2018. aastal ametisse nimetatud
juhatuse esimene kohtumine. Selle üks päevakorrapunkt oli rollide
jagamine juhatuses. NTTK juht Pille Tsopp-Pagan valiti juhatuse
presidendiks. 25-aastase organisatsiooni jaoks on Pille teine president.
Esimene, Rosa Logar, juhtis organisatsiooni eelnevad aastad ja koos
võrgustikuga muutis selle suureks ja mõjusaks. Vastutus on kahtlemata
suur jätkata organisatsiooni juhtimist ja viia see uuele tasandile. Esmase
väljakutsena tuleb vaadata üle ja vajadusel ümber jagada võrgustiku
erinevate astmete tegevus. Ka Eesti jaoks on oluline sellise ameti
omamine. Sarnaselt EL eesistumisega on võimalik sotsiaalseid algatusi
Eestis selle abil paremini läbi viia.
Tuleb huvitav aasta!
www.naistetugi.ee
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CSW63 BÜROO
JUHATUS
- H.E. Ms. Geraldine Byrne Nason (Iirimaa),
esimees (Lääne-Euroopa jt riigid)

- Ms. Rena Tasuja (Eesti), aseesimees
(Ida-Euroopa)
- Ms. Koki Muli Grignon (Keenia),
aseesimees (Aafrika)
- Mr. Mauricio Carabali Baquero
(Kolumbia), aseesimees (LadinaAmeerika ja Kariibi mere riigid)
- Mr. Mohammed S. Marzooq (Iraak),
määratud aseesimees (Aasia- ja Vaikse
ookeani)
Rena Tasuja (paremal). Anu Laasi

Märtsis toimub ÜRO Naiste Staatuse
Komisjoni 63. istung
(CSW63) New

Yo r g i s k e s k e n d u b s o t s i a a l s e l e
kaitstusele
CSW istungjärkud on temaatilised, CSW63
istungjärgul 11.-22. märtsil 2019 on peamiseks
teemaks sotsiaalse kaitstuse küsimused. Täpsemalt
sotsiaalse kaitse süsteemid, teenuste kättesaadavus,
soolise võrdõiguslikkuse jätkusuutlik taristu ning
naiste ja tüdrukute jõustamine.
CSW aseesimehe roll on Eestile (Rena Tasujale)
määratud kaheks aastaks - 2018-2019. Seega on Eesti
CSW büroo ase-eesistuja ning riigil on seoses sellega
võimalik saada suurmat tähelepanu.

Tartu Naiste Tugi- ja
Teabekeskuse 2018. aasta
numbrites
Aastal 2018 sai Tartu Naiste
Tugi- ja Teabekeskusest abi 282
naist. Meie teenuste hulka
kuuluvad lisaks juhtumipõhisele
nõustamisele ka majutusteenus,
psühhoteraapia naistele,
psühholoogiline nõustamine
lastele ja juriidiline abi.
Nimetatud 282-st naisest
pöördusid meie keskuse poole
VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

Eesti naiste aktiivne roll rahvusvahelises
koostöös
Eesti naiste rahvusvaheline koostöö on kestnud üle
saja aasta, esimesena sai rahvusvahelise
organisatsiooni liikmeks Eesti Naisliit 1920. aastal.
Naiste Tugi- ja
Teabekeskus (NTTK) sai ÜRO
ECOSOC konsultatiivstaatuse 2017. aastal tänu
tihedale koostööle WAVE Network’iga. WAVE
Network koondab ü l eeuroopalise naistevastase
va ̈ g i va l l a o h v r i t e a b i s t a m i s e g a t e g e l eva i d
organisatsioone.
Naiste Staatuse Komisjon (CSW) ÜRO Majandus- ja
Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) üksus, mis on
pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja
naiste õigustele, CSW istungid toimuvad kord aastas
kevadeti.

esmakordselt 201 naist.
Majutusteenust vajasid 29 naist,
kellel oli majutusel kaasas kokku
69 last. Naised ööbisid
varjupaigas keskmiselt 41,4
ööpäeva (kokku 1202 ööd).
Psühholoogilist abi pakkus meie
asutus naistele ja lastele eelmisel
aastal kokku 1434 tunni ulatuses.
Juriidilist abi osutasime 597 tundi.
Enamik meie poole pöördunud
naistest elab kas Tartus või Tartu
maakonnas. Osutasime abi ka

teistes maakondades sissekirjutust
omavatele naistele: teenusel
olevatest naistest oli neid kokku
23% (65). Valdav enamus (197)
meie eelmise aasta klientidest olid
vanuses 25-49 (69,9%). Meie
poole pöördus 9 (3,2%) üle 65aastast naist. 272 naisega toimus
suhtlemine eesti keeles.
Egle Ups
Naiste Tugi-ja Teabekeskus
juhtiv sotsiaalnõustaja

www.naistetugi.ee
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EUROOPA KOMISJONI TEGEVUS NAISTEVASTASE VÄGIVALLA LÕPETAMISEKS

Naistevastase
vägivalla lõpetamine
– tegevuste
hindamine ja
järgmised sammud
4. detsembril 2018. aastal
korraldas Euroopa Komisjon
kõrgetasemelise konverentsi
liikmesriikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonide esindajatele
ning kodanikuühiskonna
osalejatele ja aktivistidele.
Konverentsil räägiti algatusest
“Keskendunud tegevuste
aasta”, mis pühendati 2017.
aastal naistevastase vägivalla
teadlikkuse tõstmiseks, riikliku ja
piiriülese koostöö hõlbustamiseks.
Samuti kor raldati Euroopa
Komisjoni poolt kampaania
#SayNoStopVAW mis
tegutses naistevastase vägivallaga
võitlemise eest ning nimetatud
projekt kestis 2018. aasta lõpuni.
Vägivalla lõpetamine
praeguses kultuurilises ja
poliitilises keskkonnas
See istung ühendas praeguse
kultuurilise ja poliitilise konteksti
põhielemendid, eelkõige soolise
mobiliseerimise, #Metooliikumise ja Istanbuli
k o n v e n t s i o o n i
ratifitseerimisprotsessi takistused.
Uuriti väljakutseid ja võimalusi
naistevastase vägivalla
lõpetamiseks selles keskkonnas.
Arutelu käigus analüüsiti Istanbuli
konventsiooni ja #Metoo
liikumise võimalusi ja väljakutseid
üleeuroopaliste õigusnormide
väljatöötamisel, hoiakute
muutmisel ja stereotüüpidega
võitlemisel.

VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

EL
ja naistevastane
vägivald - kuidas edasi
minna?

#SayNoStopVAW kampaaniast
rohkem: https://ec.europa.eu/
justice/saynostopvaw/about.html

Va a t a m a t a r a h u t u s t e l e o n
positiivne impulss naiste vastu
suunatud vägivalla ja ahistamise
vastu pärast #Metoo. Rohkem
naisi räägib ja osaleb avalikus elus
ning inimesed protesteerivad
ebavõrdsuse vastu. Kuidas saab
Euroopa Liit sellele impulsile
tugineda ja oma tööd kiirendada?
Istungjärgul uuriti liikmesriikide,
Euroopa institutsioonide ja
valitsusväliste organisatsioonide
vahelise koostöö tähtsust
naistevastase vägivalla vastu
võitlemisel. Uuriti ka ELi seniste
meetmete mõju soolise vägivalla
vastu võitlemisele.

Rahvusvaheline koostöö
naistevastase vägivalla
lõpetamiseks
Euroopa
Komisjon,
Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon (OECD),
Euroopa Nõukogu ja ÜRO
Naised on nõustunud tõhustama
koostööd, hindama ja kokku
leppima edasistes sammudes ning
kutsuma teisi maailma juhte nii
avalikust kui ka erasektorist
liituma ülemaailmsete
jõupingutustega naiste ja
tüdrukute vastu suunatud
vägivalla vastu. Sellel istungil
rõhutati rahvusvaheliste
partnerite sekkumist naiste ja
tütarlaste vastu suunatud vägivalla
lõpetamiseks ja ülemaailmse
alliansi käivitamiseks selle koostöö
kujundamisel.

Women’s March on
19 January 2019 in Tallinn

Some violent men have tried
to put a muzzle on women.
These men act as gatekeepers
denying women to talk about
experience in violent relationship
and apply to their privacy
protection.
www.naistetugi.ee
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Jõustava enesekaitse
instruktoriks saamine
August 2018
On augustikuu algus. New Yorgi
osariigis on palavus veel võimatum
kui koduses Eestis. Kuid siin ma
olen, koos 27 teise võitluskunstitaustaga naisega, kes me kõik
oleme siia tulnud üle maailma –
kaugemad tulijad on Indiast,
Iisraelist ja Austraaliast.
See laager - ESD Global SelfDefense camp - on ellu
kutsutud, et jõustav (paremat
vastet sõnale empowering) paraku
ma leidnud pole) enesekaitseõpe
jõuaks igale poole maailmas. See
on oluline just nende jaoks, kes on
kogenud elus vägivalda: et anda
tagasi tunne, et ta on taas
suuteline enda eest väljas olla.

kommunikeerimine on enesekaitse
üks olulisemaid osasid. Enesekaitse
– see on midagi, millega kaasneb
tohutult vääritimõistmisi ja müüte.
Alles laagris mõistsin, et esimene
kaitse on olla tugev, kindel. Teine
– verbaalne piiride
paikaseadmine. Ja alles siis tulevad
mängu jõud ja tehnikad. Kuidas
vabaneda kägistusest? Kuhu lüüa,
et teha maksimaalselt kahju?
Kuhu poole joosta, kui vabaned
haardest? Mida teha edasi?
Kusjuures kõik tehnikad tuli läbi
proovida ründava mehe peal.
IMPACT programmi kuulub
kiivri ja äärmiselt polsterdatud
kostüümiga töötaja –reeglina
mees- kes mängib paha tegelast ja
keda sai süümepiinade vabalt igale
poole taguda. Nii, nagu õpitud
tehnika ette nägi.

Olen ise teinud rohkem kui neli
aastat Brasiilia jiu-jitsut, veidi
vähem lisaks maadlust ja judot.
Klubis, kus treenin, on naisi väga
palju. Kuid naised on vähemuses.
Sellest on kahju, sest nii Brasiilia
jiu-jitsu kui ka MMA annavad
head vahendid enesekaitseks.

Laagri osalejad olid tõesti erineva
taustaga, leidus nii Filipiinide
võitluskunsti Escrima, Aikido,
Taek-won-do, Karate kui ka
Kempo harrastajaid. Kusjuures
kõige vingem osaleja oli 1988.
aasta olümpiamängude
kuldmedalist Arlene Limas, kes oli
laagris, et koostada programm
olümpiaks valmistuvatele USA
sportlastele. Nimelt on USAs üha
rohkem välja tulemas pikalt
kestnud
seksuaalne
väärkohtlemine: aina enam
annavad sportlased teada teda
vägistanud või väärkohelnud
treenerist. Mõnel laagriõhtul oli
võimalus üksteisele oma oskusi
demonstreerida, õppida nii
e s c r i m a t k u i k a I M PA C T
enesekaitsenippe.

„EI“ on täislause. See on
esimene – ja peamine - mida ses
laagris õppisime. „Ei“ on piisav ja
ei vaja lisapõhjendusi või –
vabandusi. Just enda piiride
teadvustamine ja teistele

Huguenoti-nimelises kohas New
Yorgi osariigis, maalilise järve ja
metsa kaldal olev laager oli
ä ä r e t u l t h a r i v. L o e n g u d ,
t e h n i k at re n n i d , m ä n g u l i s e d
harjutused ja nende koostamine

See oligi mu peamine eesmärk
laagris osalemiseks. Eestis on
enesekaitse-valdkond pea olematu.
Jah, võimalik on käia nii poksi,
maadluse, judo, taipoksi, jiu-jitsu
ja mitme teise erineva
võitluskunsti trennis. Paraku kõik
seda teha ei soovi. Samas on siiski
soov osata end kaitsta. Juhul,
kui… Siia „kui“ taha mahub tuhat
hir msat olukorda. Soovisin
tööriistu, et hakata õpetama.
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kestsid hiliste õhtutundideni.
Kõige kasulikumaks pean loengut
traumast ja trauma läbi teinud
inimese juhendamist trennis. Mida
teha, kui kägistamisharjutus
tekitab traumareaktsiooni?
Koolitajateks olid väga kogenud
instruktorid, kellest enamik olid
välja teeninud musta vöö mõnes
võitluskunstis. Kõik nad olid
õpetanud ka varem, kõikjal alates
Iisraelist kuni Kanadani. Laagri
lõpus aitasid koolitajad igal
osalejal
koostada
enesekaitsekursuste plaani, millele
jääb abiks laagris õpitu.
ESD Global on saanud palju
tunnustust. Muuhulgas soovib
seda kasutusele võtta USA
olümpiakomitee: liiga paljud
sportlased on tunda saanud
vä ä rk o h t l e m i s t . L i i at i g i o n
olümpiakomitee jõudnud üha
suuremate skandaalide keskele. on
kahtlemata nutikas programm.
Mis edasi? Võimalik, et järgnevad
lisakoolitused, kuid õige pea
soovib enesekaitset õpetama
hakata minu koduklubi 3D
Treening. Loodetavasti algavad
esimesed treeningud juba
jaanuarist.
Laura Mallene
laura.mallene@gmail.com

ESD Global logo

www.naistetugi.ee
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Märts 2019, NÖFF, Naiste
Ööde Filmifestival (NÖFF)
8. ja 9. märtsil 2019 toimub
Raplas esimene Naiste Ööde
Filmifestival (NÖFF), mis pakub
naisteteemadele pühendatud
kvaliteetset filmiprogrammi,
lähisuhtevägivalla teemalisele
filmile järgnevat vestlusringi, popup-raamatuesitlust ettevõtja
muredest ja rõõmudest ning
klaasikunsti väljapanekut.
Festivali juht Katrin Klaebo,
e-mail: katrin@noff.ee,
Tel. +372 510 0210
Naistepäevadest läbi aja
Märts 1939, Postimees
Tallinnas peeti Eesti Niisliidu
korraldusel Tallinna naistepäewa.
Kaubandus-tööstuskoja ruumid
kogunesid tulvil täis pealinna
naisperet, kellest paljudel seljas
rahvariided. Päev algas ühislauluga
„Eesti lipp”. Avasõna ütles Ida Ollik,
seejärel lauldi ühiselt hümni. Naiste
organiseerimise vajadusest rääkis
Julie Steinmani referaat, milles
rõhutati naiste organiseerimise
tähtsust mi riiklikus kui ka
seltskondlikus elus. Organiseeritud
naine suudab olla ühiskondlikult ja
riiklikult distsiplineeritud ning teha
ennast ühiskonnas väärtuslikuks. Eriti
rõhutati naisliidu hoogtööd imikute
ja lastekasvatuse alal, mis on üheks
n a i s t e p e a m i s e k s ü l e s a n d e k s.
Elamuprobleemist kõneles arhitekt
Erika Nõva. Naistepäeva kava oli
sisustatud rohkete ettekannetega, mis
leidsid elawat poolehoidu.
Märts 1949, Nõukogude
Õpetaja, nr. 10, 11. märts 1949
8 . märtsil 1949 toimus NSV Liidu
Suures Teatris Moskvas partei-,
nõukogude ja ühiskondlike
organisatsioonide ning Nõukogude
armee esindajate ühine koosolek
rahvusvahelise naistepäeva
tähistamiseks. Pidulikult kaunistatud
teatrisaali kogunesid Moskva ja
Moskva oblasti tuntud naised —
N S V L i i d u j a Ve n e N F S V
Ülemnõukogu saadikud, Stalini
preemia laureaadid, Moskva
ettevõtete stahhaanovlased , insenerid
ja õpetajad, arstid ja kunstnikud ,
VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

parteitöötajad, teadlased,
kolhoosnikud, emakangelased
— meie kodumaa tublid patrioodid.
Kell 7 õhtul ilmuvad presiidiumi N .
Švernik , G . Popov , M. Sarõtševa ,
O. Kozlova, M. Lukjanova , J.
Tretjakova , S. Budjonnõi , M.
Simonženkova . K. Meretslcov, I.
P a r f j o n o v, K . Z e n o v a , B .
Tšernoussov, G. Rõgalova ja teised
kelle koosolijad võtavad soojalt vastu.
M . Sarõtševa kuulutab avatuks
Moskva ja Moskva oblasti partei- ,
nõukogude ja ühiskondlike
organisatsioonide ning Nõukogude
armee esindajate ühise koosoleku ,
mis on pühendatud rahvusvahelisele
naistepäevale 8 . märtsile . Saalis
kõlavad Nõukogude Liidu riigihiimni
võimsad helid. Üksmeelselt tormiliste
kiiduavalduste saatel valitakse
aupresiidiumi ÜK(b)P Keskkomitee
Poliitbüroo eesotsas seltsimees J. V.
Staliniga .
K õ n e k s a n t i s õ n a ÜA Ü K N
sekretärile N. Popovale, kes rääkis
nõukogude kodumaa töötajate
võitlusest kommunismi ülesehitamise
suure stalinliku programmi
elluviimise eest, viisaastaku plaanide
täitmisest ja pidevast tööst töötajate
materiaalse heaolu ja kultuuri tõtmise
nimel.
Seltsimees
Popova rõhutas naise
määratult suurt rolli nõukogude
rahvamajanduses. Nõukogude naine
oli kogu maailma ette astunud tagalaja rindekangelasena, ustava naisena
ja armastava emana, kes innustab
oma lapsi sõjalistele kangelastegudele,
sisendab neile jõudu vastu pidada
suurtele katsumustele kodumaa
nimel.
Tuues Moskvat näiteks tõestas sm
Popova, et naise vabanemine
kurnavast kodusest tööst, tema eluolu kergendamine ja nõukogude
perekonna heaolu tõus on alati olnud
partei ja Nõukogude riigi erilise
h o o l i t s u s e o b j e k t i k s. M o s k v a
organisatsioonid on koostanud
programmi, mille iärgi hakatakse
valmistama esemeid, mis
kergendavad nõukogude naiste tööd
majapidamises.
Popova peatub oma kõnes ka naise
raskest olukor rast Ing lismaal,
Ameerikas, Kreekas, Belgias, Itaalias,
Hollandis ja teistes kapitalistlikes
maades , kus seadused kõigiti
piiravad naise õigusi , alandavad teda
ja solvavad tema väärikust . Veel
rohkem rõhutakse naisi koloniaal- ja
sõltuvates maades , kus lääneeuroopa
ja ameerika kolonisaatorid on
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kehtestanud halastamata
ekspluateerimise ja tõelise orjuse
režiimi.

Märts 1965
8. mail 1965 kuulutas NSV Liidu
Ülemnõukogu Presiidium
r a h v u s va h e l i s e n a i s t e p ä eva
puhkepäevaks. Eestis oli
naistepäev viimati riigipüha 1990.
aastal. Rohkem: http://
j a l u t u s k a i k a j a s. bl o g s p o t . c o m /
2018/03/naistepaev.html
2000, Delfi, 9. August 2000
Naistepäevast viljakusriitus?
Eesti rahvakalender on välja
suremas ja selle vastu võidelda
oleks rumal, sest tähtpäevad on
seotud vana talupojakultuuriga.
Folkloristid ennustavad, et ellu
jäävad niisugused pühad, mida
annab kaasaegse meelelahutusega
ühendada - näiteks vastlaliu
laskmine. Osa tähtpäevi püsib
tänu kommertsile - nagu
lihavõtted ja jõulud.
Üks esimesi kombeid, mis vene
aja lõppedes põlu alla sattus, oli
naistepäev. Ent paar viimast
aastat on arglikud hääled kõlanud
naistepäeva toetuseks. Hoolimata
Klara Zetkini ja Kopenhageni
prostituutide vaimust, mis 8.
märtsi kohal kumab, tahaks
inimesed kevadtalvisel ajal pisut
lõbutseda.
Aitab, kui naistepäevale uus sisu
juurde pookida. Selleks tuleb
sirvida rahvakalendrit. Ürgse
suguluse järgi on naistepäeva
mõte viljakuse-riitus. Setudel oli
omamoodi naistepäev baabapraasnik. Seda tähistati
maarjapuna joomisega, et naisel
oleksid kenad roosad palged mitte selleks, et meestele
meeldida, vaid see on tervisest
pakatamise tunnus. Muide,
baabapraasnikud olid ainult
naistele, mehi sinna ei lubatud.
Meediakajastustest tegi noppeid
Anu Laas
www.naistetugi.ee
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SUMMARIES
Page 1: Editorial is by Pille
Tsopp-Pagan, chairperson of the
Women's Support and Information
Centre (WSIC) is reporting about
s e ve r a l i n t e r n a t i o n a l p ro j e c t s
( W H O S E F VA , T I S OVA ,
CYBERSAFE).
The WAVE Network (Women Against
Violence Europe) XXI Conference
will be held on 7-9 October 2019
inTallinn.
Pille Tsopp-Pagan was elected as
President of WAVE Network WAVE
is a network of NGOs and experts
working in the field of ending violence
against women in 46 countries. In
2017, Pille Tsopp-Pagan was elected
to the board of WAVE Network, she is
a treasurer since December 2017.
Page 2: The sixty-third session of
the Commission on the Status of
Women will take place at the United
Nations Headquarters in New York
from 11 to 22 March 2019. Among
the Bureau of the Commission is
Estonian diplomat Ms. Rena Tasuja,
who is Vice-Chair (Eastern European
States Group).
Priority theme is social protection
systems, access to public services and
sustainable infrastructure for gender
equality and the empowerment of
women and girls. Review theme is
women’s empowerment and the link
to sustainable development.
The representatives of WSIC will
participate in the CSW63. On 11
March WSIC together with the Union
of Women Associations of Heraklion
Prefecture from Greece present
research results of the project
WHOSEFVA ‘Invisible Victims Violence Against Elderly Women Time to React!’.
Egle Ups has made analysis of
WSIC shelter’s work in 2018.
282 women have got support and
services from WSIC. About 70% of
women were 25-29 years old and only
3% were older than 65 years.

VÄGIVALLAST ON VÄLJAPÄÄS

Page 3: In December 2018,
European Commission held a
high-level conference for
representatives from Member States
and international organisations,
together with civil society actors and
activists. Věra Jourová, European
Commissioner for Justice, Consumers
and Gender Equality has taken the
initiative to dedicate 2017 to
combating violence against women.
Combating gender-based violence was
high on the agenda through the ‘Year
of Focused Actions’. The December
2018 high-level conference aimed to
look what has been achieved, learn
from good practices at grassroots and
national level, and discuss the path
ahead.
Page 4: Laura Mallene has shared
activities of ESD Global Camp 2018.
There were nine graduates from the
United Nations University of Peace
(Masters program in Gender Studies
and Peace) and staff, made up of over
15 ESD professionals. Countries
Represented (Students and Staff):
Canada, Chile, Costa Rica,
Dominican Republic, Estonia, India,
Israel, Japan, Kenya, Myanmar,
Nepal, Venezuela, United States
(Califor nia, Hawaii, Maine,
Massachusetts, Ohio, Pennsylvania,
Te n n e s s e e , Te x a s , V i r g i n i a ,
Wisconsin).
This ESD Instructor
Training is a unique week-long
intensive program for self-defense
instructor s, both aspiring and
experienced, who want to develop
their skills to deliver empowerment
self-defense (ESD) training in their
communities.
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Page 5:
The Rapla
Women’s Nights Film Festival
NÖFF on 8-9 March 2019, more
at: www.noff.ee
Inter national Women's Day is
annually held on March 8 to celebrate
women's achievements throughout
history and across nations. Some
i n s i g h ts to h ow th e D ay w a s
celebrated in Estonia and in the Soviet
Union.
Summaries by Anu Laas
www.naistetugi.ee

